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Aika  1.4.2015 klo 10-12 
 
Paikka Turun kaupunginkirjasto, Iso neukkari 

 
Osallistujat  Marja Johansson  

Sinikka Huttunen  
  Eeva Kiviniemi (pj) 

Nina Koskivaara (muistio) 
Anu Lehtonen-Sonkki  
Kari Pohjola 

  Pauliina Sandberg 
 
Muut osallistujat Susanna Sandell   Turun kaupunginkirjasto 

Sari Toivanen  Turun kaupunginkirjasto 
  

 
Poissa  Päivi Aalto 

Päivi Kettula  
Heli Malila-Kolkka 
Ulla-Maija Maunu 
Aki Pyykkö 

 
 

 
Muistio 

 
 

1. Esittelykierros 
 
 

2. Finnan tilannekatsaus 
 

1) Susanna esitteli Finnan tämänhetkisen tilanteen. Verkkokirjasto toimii jo, mutta julkaisujär-
jestemää ei Finnassa ole ja tekninen selvitys Drupalin (Turku.fi) hyödyntämisestä sisällön-
tuotannossa on kesken. Joudutaan mahdollisesti tekemään väliaikainen Helmet-tyyppinen 
ratkaisu, jossa Turku.fi:ssä on Vaski-sivut. 

 
 Tavoitteena asiakkaalle kokemus yksistä kirjastosivuista. 
 

Kari: voisivatko ”asiakkaana kirjastossa” tyyppiset tiedot olla Finnan karusellissa? Uusi idea, 
jonka toteutusta voidaan miettiä. 
 
Iso kysymys: kesäkuussa Arena vai Finna?  

 
Drupalissa työkaluina ovat uutiset, nostot ja tapahtumakalenteri (vielä kesken). Ne tulevat 
kaikkien Vaski-kuntien käyttöön. 

 
2)  Keskustelua suosittelujen / aineistonostojen toteuttamistavoista ja sisältöjen linjauksista. 

Ehdotus: tehdään jotain, mitä muut eivät tee (yllätyksellisyys), rikastetaan sisältöjä mm. 
kirjallisuusblogeilla ja Kirjasammolla. 

 
Susanna esitteli verkkokirjaston artikkelien kävijätilastoja (tammi-syyskuu 2014), joiden 
perusteella suosittelut eivät ole kovin luettuja. Yleisesti blogit tuntuvat toimivan paremmin, 
vrt. Musasto tai kirjallisuusblogit. Oletettuja syitä: 1. blogien vakiintuminen, 2. nousevat 
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paremmin esille hakukoneissa. 
 
3)  Paikallisuuden haaste 
 

Miten asiakas löytää omaa kirjastoaan koskevan tiedon ja vältetään tilanne, jossa Turun 
kaupunginkirjaston sisältö dominoi liikaa. 
Ratkaisuehdotuksena mm. sisältöjen ohjaaminen toimipaikkasivuille. 

 
4)  Verkkouudistus viedään Vaskin työvaliokuntaan 17.4. 
 
 Haetaan linjanvetoja. 
 
5)  E-aineistot Vaski-Finnassa 
 

Sivu valmiina – kääntämistä, julkaisua ja tiedotusta vailla. Mennään sisältö edellä, ei pu-
huta ”uudesta verkkokirjastosta”. Viestinnällistä nuorallakävelyä.  

 
3. Keskustelua kirjakarusellin käytännöistä 

 
4. Finnan lanseeraus 

 
Ninan terveiset Finnan viestintätyöpajasta. 
 
Finnassa on yhä vähän käyttäjiä, vaikka se on useissa kirjastoissa asiakaspäätteillä lähtösivu-
na. Ei kuitenkaan tarvita asiakastiedottamista ennen kuin Arena on poissa käytöstä. 
Vaskitasoinen mediatiedottaminen: koulutuspäivä aiheesta tulossa syksyllä, Tarja Hämäläinen 
koordinoi. 

 
5. Kirjastokummit 

Eevan ehdotus: kirjastoille ja esim. Turun pääkirjaston osastoille kummit näkyvyyden lisäämi-
seksi. Mietitään toteutustapoja. 
 

6. Vaskille Twitter-tili 
Viedään asia työvaliokunnan asialistalle. 
Vimeo-tili on olemassa ja sitä saa käyttää! Esimerkiksi tapahtumamainontaa ja ja opastuksia 
voitaisiin tehdä videoina tai trailereina. 
 

 
 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 

7. Seuraava kokous 13.5. klo 9.30 Turun pääkirjaston isossa neukkarissa. 
 

 
8. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12 


